Temeljem članka 4. i 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj:
23/07.) i članka 32. Statuta Općine Gornja Stubica (“Službeni glasnik Krapinskozagorske županije” broj: 06/2013.) Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica na 5. sjednici
održanoj dana 18. prosinca 2013. godine, donosi
ODLUKU
o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Stubica
OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o osnivanju Savjeta mladih Općine Gornja Stubica (u daljnjem tekstu:
Savjet mladih), uređuje se:
- broj članova Savjeta mladih,
- način i postupak njihovog izbora,
- način utjecaja na rad Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica u postupku
donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s
mladima,
- način financiranja rada i programa Savjeta mladih,
- osiguravanje prostornih i drugih uvjeta za rad Savjeta mladih,
- ostala pitanja od značenja za rad Savjeta mladih.
Mladi u, smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem na području općine Gornja
Stubica, u dobi od navršenih petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina života.
Članak 2.
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica
osnovano u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život općine Gornja Stubica.
SASTAV SAVJETA MLADIH
Članak 3.
Savjet mladih ima 5 članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika
Savjeta.
IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH
Članak 4.
Općinsko vijeće bira i razrješuje članove Savjeta mladih.

Članak 5.
Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica pokreće izbor članova Savjeta mladih
javnim pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Gornja Stubica .
Članak 6.
Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se
bave mladima, učenička vijeća te drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa
sjedištem na području općine Gornja Stubica.
Članak 7.
Prijedlog kandidata podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja
Stubica, na propisanom obrascu, u roku od 15 dana od dana objave poziva na oglasnoj
ploči.
Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja,
dokaz o prebivalištu kandidata, vlastoručno potpisanu izjava kandidata o prihvaćanju
kandidature, obrazloženje prijedloga te ovjeru prijedloga od
ovlaštene osobe
predlagatelja.
U razmatranje se uzimaju samo pravovremeni i potpuni prijedlozi kandidata.
Jedinstveni upravni odjel Općine Gornja Stubica utvrđuje listu prijedloga
kandidata, koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih u roku od 4 dana od isteka
roka za dostavu prijedloga.
Lista kandidata iz stavka 4. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči Općine
Gornja Stubica u roku od dva dana od dana utvrđivanja liste kandidata.
Članak 8.
Općinsko vijeća Općine Gornja Stubica, na temelju liste kandidata iz članka 7.
stavka 4. ove Odluke, bira članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem, na način propisan
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
Na glasačkom listiću, na kojem su kandidati navedeni abecednim redom
prezimena, može se zaokružiti redni broj ispred najviše pet kandidata.
Članak 9.
Za članove Savjeta mladih izabrano je pet kandidata s najviše dobivenih glasova.
Ukoliko na rang listi dobivenih glasova (1-5) pod rednim brojem 5, dva ili više
kandidata ostvari jednaki broj glasova, izbor se ponavlja među tim kandidatima na istoj
sjednici.
Članak 10.
Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika
Savjeta mladih predsjedava predsjednik Općinskog vijeća Općine Gornja Stubica.

Članak 11.
Predsjednika i zamjenika predsjednika, sukladno Poslovniku o radu Savjeta
mladih, biraju članovi Savjeta mladih na konstituirajućoj sjednici.
Članak 12.
Kandidati za predsjednika Savjeta mladih dostavljaju svoju kandidaturu
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gornja Stubica najkasnije 15 dana od dana izbora
članova Savjeta mladih.
Jedinstveni upravni odjel sastavlja listu kandidata za predsjednika prema
abecednom redu prezimena kandidata.
Članak 13.
Na konstituirajućoj sjednici se, nakon predstavljanja kandidata, tajnim
glasovanjem bira predsjednik Savjeta mladih.
Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj
glasova.
Za zamjenika predsjednika Savjeta mladih izabran je kandidat koji je drugi po
broju dobivenih glasova.
Članak 14.
U slučaju da dva ili više kandidata dobiju jednaki broj glasova, ponavlja se izbor
među njima na istoj sjednici.
U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik i zamjenik
Savjeta mladih, izbor će se izvršiti na ponovljenoj sjednici najkasnije u roku od 15 dana.
MANDAT ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE GORNJA STUBICA
Članak 15.
Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.
Općinsko vijeće općine Gornja Stubica razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka
mandata:
-ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama Savjeta mladih više od dva puta uzastopno,
-ako navrši trideset godina života,
-na osobni zahtjev,
-ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u
trajanju dužem od šest mjeseci.
Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za
donošenje odluka, Općinsko vijeće Općine Gornja Stubica raspušta Savjet mladih i u roku
od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za
izbor novih članova Savjeta mladih.

NAČIN I DJELOKRUG RADA SAVJETA MLADIH
Članak 16.
Savjet mladih predstavlja i zastupa predsjednik Savjeta mladih.
Zamjenik predsjednika Savjeta mladih zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove
spriječenosti ili odsutnosti.
Članak 17.
Komunikacija između Savjeta mladih i Općinskog vijeća obavlja se dostavljanjem
pisanih zahtjeva, zamolbi i prijedloga uz dostavu zapisnika sa sjednice Savjeta mladih
Općinskom vijeću, a po potrebi i pozivanjem predsjednika Općinskog vijeća na sjednice
Savjeta mladih.
Članak 18.
Savjet mladih radi na sjednicama koje se održavaju kao redovite i izvanredne, a
saziva ih i njima predsjedava predsjednik Savjeta mladih.
Redovite sjednice Savjeta mladih predsjednik je dužan sazvati najmanje jedanput u
dva mjeseca.
Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na
prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta.
Članak 19.
Savjet mladih donosi odluke većinom glasova ako je na sjednici nazočna većina
članova Savjeta, osim ako ovom Odlukom i Zakonom nije drukčije određeno.
Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka o nekim pitanjima, može
sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od glasovanja i odlučivanja.
Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje
odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu on osobno sudjeluje
ili u kojem sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu.
Članak 20.
U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati i osobe koje nisu članovi Savjeta, ako
svojim radom mogu pridonijeti boljem radu Savjeta u pripremi stručnih podloga za
zauzimanje stajališta u postupku izrade, donošenja i provedbe Programa rada Savjeta i
drugih akata iz djelokruga rada Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i preporuka Općinskom vijeću u vezi s donošenjem odluka i programa od interesa za mlade.
Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u radu Savjeta mladih, ali bez prava
glasovanja na sjednicama Savjeta mladih.
Na sjednice Savjeta mogu se, prema potrebi, pozvati i predstavnici pojedinih tijela
Općine, ako to zahtijeva sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje Savjet.

Članak 21.
Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se pobliže određuje način rada
Savjeta i njegovih radnih tijela, postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika
predsjednika Savjeta i članova radnih tijela Savjeta, u skladu s ovom Odlukom i
Zakonom.
Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.
Članak 22.
Svoj rad Savjet temelji na Programu rada koji donosi većinom glasova svih
članova Savjeta mladih.
Program rada donosi se za kalendarsku godinu, a sadržava aktivnosti Savjeta u
skladu s njegovim djelokrugom rada.
Program rada Savjeta mladih sadrži sljedeće aktivnosti,
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za
mlade,
- suradnja s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i
inozemstvu,
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade, organiziranje
tematskih foruma, tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i suradnje s
mladima,
- suradnja s tijelima općine Gornja Stubica u politici prema mladima,
- ostale aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje položaja mladih.
Program rada Savjeta mladih, Savjet donosi i podnosi na odobrenje Općinskom
vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.
Članak 23.
Ako su programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti
predviđena financijska sredstva, ta se sredstva, na temelju financijskog plana,
osiguravaju u Proračunu Općine Gornja Stubica u skladu s Zakonom i ovom Odlukom.
Članak 24.
O svom radu Savjet mladih podnosi godišnje izvješće Općinskom vijeću najkasnije
do 15. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu.
Članak 25.
Savjet može imenovati svoja stalna i povremena radna tijela za uža područja
djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih
ili srodne vrste problema mladih.
Članak 26.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta obavlja Jedinstveni upravni
odjel Općine Gornja Stubica.

Članak 27.
Savjet surađuje sa Savjetima mladih na području Republike Hrvatske,
organiziranim oblicima djelovanja mladih u drugim državama, te međunarodnim
organizacijama mladih.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Odluka o osnivanju Savjeta mladih stupa na snagu osmog dana od dana objave u
„Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije“.
Predsjednica Općinskog vijeća
Đurđica Labaš, upr. pravnik

